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Відповідно до статей 6, 23. 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статей 252, 253, 255, 256 Сімейного кодексу України, 
статей 14, 16 Порядку створення та діяльності с ім’ї патронатного вихователя, 
влаштування, перебування дитини в с ім’ї патронатного вихователя, Порядку 
оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на 
утримання дитини в с ім’ї патронатного вихователя, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року №  148 «Деякі питання 
здійснення патронату над дитиною», пункту 31 Порядку провадження органами 
опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 
2008 року № 866 (із змінами), розпорядження голови районної державної 
адміністрації від 11 грудня 2017 року № 433 «Про запровадження послуги 
з патронату над дитиною у Чугуївському районі Харківської області», договору 
від 27 грудня 2017 року №  115/06-19 (із змінами) про надання послуг 
з патронату над дитиною, беручи до уваги, що мати малолітніх дітей померла, 
враховуючи згоду батька дітей на тимчасове
влаштування його малолітніх дітей до с ім’ї патронатного вихователя, з метою 
створення умов для тимчасового догляду, виховання та реабілітації дітей, 
подолання складних життєвих обставин, в яких опинилась родина, враховуючи 
рішення комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації 
(протокол від ЗО жовтня 2020 року № 16):
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патронатного вихователя . , яка мешкає за
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область, як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах, 
з 09 листопада 2020 року.

2. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та 
психічний розвиток малолітніх
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3. Службі у справах дітей районної державної адміністрації 
(Олена Альхімович):

3.1. Підготувати проект договору про патронат над дітьми між 
Чугуївською районною державною адміністрацією, патронатним вихователем

та громадянином

3.2. Повідомити службу у справах дітей Харківської обласної державної 
адміністрації про влаштування малолітніх дітей
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3.3. Передати патронатному вихователю документи на влаштованих дітей, 
передбачені законодавством.

3.4. Здійснювати контроль за виконанням умов договору про патронат 
над дітьми та умовами утримання та виховання дітей, забезпеченням 
їх прав та інтересів у с ім’ї патронатного вихователя.

3.5. Протягом п ’яти робочих днів з моменту влаштування дітей у с ім’ю 
патронатного вихователя або їх вибуття з даної с ім ’ї письмово інформувати 
управління соціального захисту населення районної державної адміністрації 
про влаштування або вибуття дітей.

4. Чугуївському районному центру соціальних служб для с ім’ї, дітей 
та молоді (Інна Рябініна):

4.1. Закріпити за с ім’єю патронатного вихователя фахівця із соціальної 
роботи.

4.2. Проводити оцінку потреб дітей та с ім’ї патронатного вихователя.
5. Управлінню соціального захисту населення районної державної 

адміністрації (Олександр Лисянський) призначити та забезпечувати виплату 
соціальної допомоги на утримання дітей в с ім’ї патронатного вихователя 
та оплату послуг із здійснення патронату над дітьми.

6. Комунальному некомерційному підприємству «Малинівська 
амбулаторія первинної медико-санітарної допомоги» Малинівської селищної 
ради Чугуївського району Харківської області (Олена Трубчанінова) вжити



з
заходів щодо закріплення дільничного лікаря за дітьми, які влаштовані до с ім’ї 
патронатного вихователя.

7. Рекомендувати відділу освіти, культури, спорту та молоді виконавчого 
комітету Малинівської селищної ради Чугуївського району Харківської області 
(Сергій Бєлов) забезпечити право дітей, які перебувають під патронатом, на 
здобуття загальної середньої освіти.

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
районної державної адміністрації Володимира Г убарева.


